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8Aos dezoito dias do mês de julho de dois mil e seis, às 09h00min, no Auditório do Conselho
9Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA/RN, situado na Av. Senador
10Salgado Filho, 1840 – Lagoa Nova, reuniuse o Conselho Municipal de Planejamento Urbano
11e Meio Ambiente – CONPLAM, em sua centésima vigésima quinta Reunião Extraordinária,
12sob a presidência da Sra. MARIA VIRGÍNIA FERREIRA LOPES, contando com a presença
13dos conselheiros Sr. MANOEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI NETO, representante titular
14da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte – FIERN, Sr. RONALD
15GURGEL, representante titular da Federação do Comércio do Estado do Rio Grande do Norte
16– FECOERN, Sr. FÁBIO RICARDO SILVA GÓIS, representante titular do Governo do
17Estado, Sr. PAULO ROBERTO DE SOUZA LEITE, representante suplente do Exército, Sr.
18STÊNIO PETROVICH PEREIRA, representante suplente da Ordem dos Advogados do
19Brasil Seccional do Rio Grande do Norte – OAB/RN, Sr. CLAYTON CESAR PEREIRA
20BARRETO, representante titular do Instituto dos Arquitetos do Brasil – Seccional do Rio
21Grande do Norte – IAB/RN, Sr. WILSON LUIZ CARDOSO, representante titular do Clube de
22Engenharia, Sr. KALAZANS LOUZÁ BEZERRA DA SILVA, representante titular da
23Federação dos Conselhos Comunitários do Rio Grande do Norte, Sr. JOÃO BATISTA
24ANDRADE, representante titular do Sindicato dos Antropólogos, Sociólogos e Cientistas
25Sociais do Rio Grande do Norte, tendo comparecido, ainda, os convidados Sr. JOSIVAN
26CARDOSO MORENO e Sra. VÂNIA MARIA DAMASCENO MENDES DE FARIAS,
27ambos representantes do Setor de Educação Ambiental – SEA – da Secretaria Municipal de
28Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB, Sra. KÍLVIA KILVA VANKILVA LEITE DE
29FARIAS – Coordenadora de Obras e Serviços de Engenharia – COS – da Secretaria de Estado
30da Infraestrutura –SIN , Sr. CARLOS RIBEIRO DANTAS, arquiteto, representando a
31Secretaria de Estado do Turismo – SETUR  , Sr. GEORGE COSTA BRAGA, engenheiro
32civil, representando a empresa EC Engenharia e Consultoria Ltda. Presentes, também, o Sr.
33JONALDO CARRILHO DE OLIVEIRA, Secretário Especial do CONPLAM e Sr. SIDNEY
34TÓMAS DO NASCIMENTO, estagiário da Secretaria Municipal de Planejamento,
35Orçamento e Finanças – SEMPLA. Após a verificação do alcance do quorum regimental, a
36presidente, Sra. MARIA VIRGINIA FERREIRA LOPES iniciou a reunião. O conselheiro
37FÁBIO RICARDO SILVA GÓIS solicitou que a pauta da reunião fosse invertida,
38considerando a necessidade de se ausentar logo mais para atender um compromisso.
39Submetida à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. O conselheiro WILSON LUIZ
40CARDOSO prontificouse a efetuar a leitura da Ata referente à 156ª Reunião Ordinária e assim
41o fez, sendo que os demais conselheiros acompanharam a leitura. As correções eram
42realizadas instantaneamente no disquete. Após as correções sugeridas, foi impresso o
43documento, ficando disponível para assinatura no término da presente reunião. Logo em,
44seguida, a presidente convida o conselheiro CLAYTON CÉSAR PEREIRA BARRETO para
45que proceda ao relato sobre o processo nº 23.077.021.645/200519, tendo como interessada a
46Secretaria de Estado do Turismo – SETUR – Realizado o relato, o relator respondeu aos
47questionamentos. Na oportunidade, o conselheiro STÊNIO PETROVICH PEREIRA
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48questionou o envio extemporâneo do processo ao CONPLAM, tendo em vista que a obra se
49encontra em fase final de conclusão. Assim, sugeriu que na conclusão do relatório se incluísse
50a informação de que a responsabilidade pelo atendimento às prescrições urbanísticas eram
51exclusivamente da SEMURB. A sugestão foi aceita pelo relator, que, imediatamente inseriu a
52modificação no seu relatório. Concluído o relato; o conselheiro entregou à mesa o relato
53escrito, de onde se extraiu a sua conclusão: “Considerando a importância sócioeconômica do
54empreendimento para o Estado do RN e a licença ambiental deferida pelo órgão ambiental,
55IDEMA; Somos pelo DEFERIMENTO do projeto apresentado, para qual submetemos aos
56membros deste Conselho; entretanto ressaltese que as prescrições urbanísticas adotadas pelo
57empreendimento foram de responsabilidade da SEMURB, uma vez que não foram discutidas
58previamente neste Conselho”. A presidente, tendo submetido o voto e parecer do relator, teve
59aprovação unânime. Logo após conselheiro FÁBIO RICARDO SILVA GÓIS, como havia sido
60combinado com a presidência, solicitou licença para atender compromisso agendado, tendo,
61por isso, se ausentado do plenário. A presidente, prosseguindo com a ordem do dia, convidou
62o Sr. JOSIVAN MORENO CARDOSO para apresentar a programação de atividades do Fundo
63Único de Meio Ambiente – FUNAM, para o exercício de dois mil e seis. Antes de sua
64apresentação, foram distribuídas para os conselheiros presentes uma cópia xerográfica do
65“Relatório Síntese das Atividades apoiadas pelo Fundo Único de Meio Ambiente do
66Município de Natal – FUNAM em 2006”. Logo após sua exposição, complementada pela Sra.
67VÃNIA MARIA DAMASCENO MENDES DE FARIAS, o expositor se dispôs a responder
68às questões suscitadas pelos conselheiros O conselheiro KALAZANS LOUZÁ BEZERRA
69DA SILVA disse estranhar a forma como se realizou a discussão, tendo na ocasião, solicitado
70o encaminhamento à mesa dos trabalhos, no sentido de atender ao artigo 15(quinze) do
71Regimento Interno do CONPLAM. Após esclarecidas as dúvidas, o CONPLAM por
72unanimidade de votos resolveu referendar a aplicação prevista no Orçamento Municipal de
73dois mil e seis no valor global de R$ 468.000, 00 (quatrocentos e sessenta e oito mil reais) e
74além disso, deverá a SEMURB remeter para o Conselho, relatório analítico referente à
75aplicação dos recursos financeiros no período de janeiro a junho do corrente ano, constando
76atividades realizadas, despesas realizadas, saldo orçamentário em cada rubrica. Esse relatório
77será encaminhado ao CONPLAM, mediante formação de processo, o qual será enviado para
78ser emitido parecer por um relator, de tal forma atender ao Regimento Interno do Conselho.
79Quanto ao exercício de dois mil e sete, a SEMURB deverá enviar previamente para aprovação
80pelo CONPLAM, o Quadro de Detalhamento de Despesas – QDD, também em forma de
81processo, à exemplo do procedimento acima descrito. Em seguida, a presidente, prosseguindo
82com a pauta, questionou ao coordenador da comissão de revisão do Plano Diretor Participativo
83de Natal, acerca do calendário de reuniões a ser realizadas no Conselho para tratar desse tema.
84O conselheiro STÊNIO PETROVICH PEREIRA ponderou que em função da necessidade de
85continuar com a análise minuciosa da minuta do Plano Diretor e tendo em vista que o
86Ministério das Cidades havia suspendido, recentemente, a resolução em que se estabeleceu o
87prazo de outubro do corrente ano para aprovação do Plano Diretor das Cidades, haveria
88necessidade de redimensionamento do prazo concedido à comissão. Os demais integrantes da
89comissão, presentes à reunião, corroboraram com as afirmativas do conselheiro. Assim, será
90elaborado um calendário de reuniões do Conselho para discussão a aprovação do Plano
91Diretor, devendo também a Secretaria Executiva do Colegiado reproduzir cópias coloridas da
92proposta apresentada para distribuição aos conselheiros na próxima reunião ordinária,
93programado para vinte e cinco de julho do corrente ano. Nessa oportunidade, o Secretário
94Especial informou à presidência que Ata 156ª Reunião Ordinária, bem como as atas referentes
95às reuniões: 124ª Reunião Extraordinária e 154ª Reunião Ordinária, essas ultimas aprovadas na
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96ultima reunião do colegiado, estavam disponíveis para assinatura pelos conselheiros.
97Procedeuse, assim, à assinatura das mencionadas atas pelos conselheiros que estavam
98presentes às respectivas reuniões. Nada mais havendo a tratar, a presidente determinou que eu,
99JONALDO CARRILHO DE OLIVEIRA, Secretário Especial, redigisse a presente ata, que
100achada conforme, será assinada por mim, pela presidente e pelos conselheiros presentes à
101reunião.
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